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GEHOORZAAMHEIDSTRAINING

EN

PUPPY-TRAINING

Voor elke hond ongeacht ras of leeftijd.

NU OOK INZANDVOORT

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondeninstruktrice

op het parkeerterrein van het Ir. Friedhoffplein

te Zandvoort op zondagmorgen

Inschrijvingen voor deze cursussen:

Telefoon voor de hondentraining

023 5713368

Overige informatie bij:

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 - 2042 LH Zandvoort

Telefoon: 023 5730068

PARELS EN BIJOUX

Verkrijgbaar bij

juweliers en
speciaalzaken

MAJORICA Parels met 10 jaar garantie.

IMPORTEUR:

Verenigde Heusch Industrieën bv
Emrikweg 29, 2031 BT Haarlem

tel. 023 5325084, fax 023 5342373

DE RACKETSPECIALIST!

Dietrich Sport

HOCKEY -

TENNIS -

SQUASH -

BADMINTON SPECIALIST

HALTESTRAAT 35 ZANDVOORT

»» Z.H.C. LEDEN

10% KORTING
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Hockey
Adres Clubhuis: Duintjesveldweg 1 - Sportpark Duintjesveld - Zandvoort - tel 023-5715767
Post Adres

: Zandvooftse hockey clifb - Postï)us455 - 2040 AL -Zandvoort

RABOBANK ':

'
réfcrir. 32634965Ö t.n.y. Penningmeester Z H.C.

POSTBANK ,:. rek.nr. 3367ÖÖ i.ii.v. Penningmeester Z.H.C.

Voorzitter

J. Kreuger

Vice Voorzitter

H. van Garneren

lc Secretaris

A. van Schie

2e Secretaris

M. van der Meulen

Penningmeester

F. Goezinnc

P.R. Functionaris

J. Verhoef

T.C. Senioren

Alg Leiding Senioren

H. van Gameren
. Dr.J.G. Mezgcrstraat 56 ,2042 HCZandvoort - • - tel : 023-5716S15

Alg Leiding Jeugd

van Lennepweg 65/29 204 1 LC Zandvoort

Dr.J.G. Mezgerstraat 56 2042 HC Zandvoort

Flemingstraat 152
.

2041.VM Zandvoort

Prinsesse.wcg 30 rd -

:
2042. NH Zandvoort

J,van.Cainpenslraat,55 2101VK Heemstede

tel: 023-5730012

tel: 023-5716815

tel: 023-5719028

tel: 023-5719500

tel: 023-5293062

C.v.d Lindestraat.22.

Vacant
2042 CB Zandvoort : ,. tel:- 023-57 14087

M. Teurlings

Redacteur

M.C. Meyer

M. Kleijhorst

Wedstrijdsecretariaten

Senioren

IJ. Kleijhorst

Junioren A-B-C
I J. Goeziruie
v D-E-F

H. Fcns

Lorentzstraat 353

Gerkestraat 48 rd

Flemingstraat 1

2

2041 RN Zandvoort tel: 023-5730276

2042 RW Zandvoort tel: 023-5715303

2041 VH Zandvoort tel: 023-571 7344.

Flemingstraat 1

2

van Lennepweg 65/1

Hogeweg 54/10

2041 VH Zandvoort

2041 LC Zandvoort

2042 GJ Zandvoort

tel: 023-5717344

tel: 023-5731239

tel: 023-5718694

Trimhockev

H. van Gameren

Golf

Voorzitter

J. Bercndsen

Secretaris

A.M. Bijlsma

Dr.J.G. Mezgcrstraat 56 2042 HC Zandvoort tel: 023-57168 1

5

Frans.Zwaanstraat 86

Patrijzenstraal 22

2042.CE Zandvoort

2042 CN Zandvoort

tel: 023-5718017

tel: 023-5718611
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verschijnt dus op ï2 mei.

Uitslagen Wedstrijddag: 20 april 1997

Wedstrijd

Kraa,en4-Zandvoort2

Heren 1

Heren 2

Veteranen A

Veteranen B

Dames 1

Dames 2

Zandvoortl -Xeniosl

j£andvoqrt?^/yy
^

K 1

kampioen

Kampioensverslag van Heren 2

PSDame.sabedankH-cordefd.Caüe.,

Positive Feeling
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moesten toch scoren.

Genie: & kon de weg zo ook wel.vinden en tankenlioefde ik eigenlijk toch niet
Stephan: is z'n smoking aan 't zoeken (maai- heeft wel gescoord' \M f) ,,,

,
Xjmm: -vJk moest nog langs Schiphol en toen ik wakker werd kwam ilc toMe conclusie

:..-u,, .' dat mijn derde hand zoek was. -, ,,

,

:

.

.;<, Pepijn:
,

. rolt uilk t (ps sorry Voor dit taal gebruik, maar toch lekker.) • -tr.
•

:
Ilje:-

.

..,•::.. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het wel ergJaaUs geworden, dit is

. .

-i. gelukkigmet in hét veld tot uiting gekomen, dit bewaar ik wel(?)'<
Floyd: Ik zeg hortegen pijtelot. Maar ik mis mijn mei.sje! Waar is mijn prijs gebleven

!

. >.
ernaar smeken, maai- tevergeefs. Ik zie haar niet, dan maai- één ander •

(geintje). Jk hou hel nog wel even uit, of tpchmel. ik snap het allemaal niet
......

•
meer,oftoch wel (grappig hé). Volgens mij heb ik een problcémj want-V volgens mij moet ik over de wedstrijd schrijven. Bij deze het was fantastisch
De spanningen kwame hoog op. ,..„.. Vt . .. K

Patrick: Bc vond hel wel verdiend, voordat ik aankwam had ik de mening" de bezem er
over heen", dit was in het begin ook wel ve

;

r te zoeken, maai- uiteindelijk l
1 kwamen wetöt dé ovènvirimng."

'

:

Rogier: Ik zou mijn smoking op gaar! Üaieri en mijn meissie, maar mijn smokmg was
zoek en mijn meissie heb ik gevonden en toen kwam ik na 2,5 uur eindelijk op
declub aan, ot deWeg heen zo lang was of de weg in huis ik weet het niet zo

Jules: Ik was de man
,
ik voelde mij ijzersterk, dit bleek dan ook in de wedstrijd

want we hebben het uiteindelijk toch met z'n alle gefikst (oe la la)
Mare: Ik vond dat er meer over rechts gespeeld kon worden; want dan kwam links

vrij en kon er via het midden rechtsachteroni via links naar buiten gespeeld
worden en hadden we de kansen om er 1 in te-frasen.

En als laatste onze coach:

(

We hadden de kansen en hebben dié gewoon aangegrepen. Zo simpel is het Ik

,,,,.,
totfe^aantoetevoegenende^^
naar de 6e klasse. •

. ... :' - • ' — ^ •• •

•
'
p: '

P.S.: En natuurlijk willen.wij als H2 de invallers bedanken die het lekker veel leuker
(|
V vonden bij. ons als bij hun eigen team. Om de teamspirit niet te verpesten

zullen wij hun namen met noemen, want wij winnen tenminste en zij lekker
met. .,,

•
•.-»"*.,:.

Oke, we zijn kampioen! Maar laten we de realiteit in de ogen zien: Zonder Frits van
Loenen Martinet waren we het met geweest.

Gegroet de harde kern van heren 2, . . ••• :- • '
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Verslag vaia Dames 2

Heren 2 heeft onze portie geluk in dank ontvangen —> Gefeliciteerd met 't

kampioenschap mannen! DÉ training op de donderdag houden we d'r maar in....

Ons verging 't wat lulliger vandaag. We begonnen zoals altijd zeer fanatiek en stonden in

no-time met 1 -0 voor door een megamooiè iip inn van Liesette. De tweede goal was

variant C uit laptop 4; Frits was trots geweest. Maar helaas.... Dames 2 zou dames 2 niet

zijn als we 't dan wel weer welletjes vonden. Om deze afgang kort en bondig zamen te

vatten; we kregen er maar liefst vier om de oren, dus werd 't vier twee voor VW.
Laten we even met vergeten dat we vorig jaar gepromoveerd zijn en nu al 4e in de 3e

klasse (reserve blabla) staan; kortom wij vinden dat wc 't goed gedaan hebben dit

seizoen. '' '"

De voorbereidingen voor : Dames 2 op toeraee" zijn in volle gang gezet;
;

t wordt

drukdrukdruk op de hockeyvelden deze zomer. See you next year!

Zoenen Dames 2 !

!

psl: Wil; in je dromen werd je topscoorder... maar je bent wel de beste!

ps2: Jacq; zoals altijd was je fantastisch maar Liesette is de beste.

Topscoorder van tjaar'is Liesette.

ps3: : San heeft 't allerverassendste doelpunt gemaakt dit jaar!

'l'o be contimied ( see you!)

Verslag van Dames 1

Met Abcoude 2 punten onder ons en Almere op gelijke hoogte kon deze wedstrijd wel

eens van groot belang zijn. (Er degradeert 1 ploeg). Abcoude speelt tegen Almere, op

Almere. Aangezien wij de scheidsrechters kennen van Almere is dit de wedstrijd voor ons

om iets uit te lopen op Abcoude. Xem'os hebben we al eerder 2 punten afgepakt, dus het /•

zat erin. Voor de wedstrijd, bijna iedereen was op tijd aanwezig, maar toch nog even

chaos, want waar was Muis. k... Daan was haar vergeten op te halen. Heel slim!

Met een iets andere opstelling (wel in het 4-3-3 systeem) waarin Sharon dit keer een

verdedigende functie had, begon de wedstrijd. De eerste 20 min. was het, met name voor

het middenveld, even zoeken. Laatste kwartier voor de rust werd het beter verzorgd.

Ruststand was 0-0!

Over de tweede helft kunnen wc zeggen dat er gigantisch geknokt is. Gelukkig stond

Sabine weer op de goede plek. 7e scoorde vanuit een rebound bij een strafcomcr in de 4c

min voor tijd. ffel bleefnog even spannend met een kansje voor Xenios. Maar onze

kêepster Marijc stond in de weg (trouwens, mooie kopbal)! En als op zo*a moment het
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365 DAGEN
JAAR GEOPEND

vers gebakken

tó|vOOH KWAÜTEIT^T

even een kroketje halen bij

AUTOMATIEK-SNACKBAR

I

KERKSTRAAT 16
2042 JE ZANDVOORT
TEL. .023 571 8655

ZONDAGS GEOPEND
VAN 1 TOT 6 UUR

Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN
VELD-, ZAAL- EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10 % KORTING

.-;•;/. KAPSALON

KLEINE KROCHT 2a
2042 JN ZANDVOORT

TEL: 023 5731088

%



Brood van bakker

BALK scoort

altijd goed!

:~'
.
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Hogeweg 28 Zandvoort Te!. 571 29 89

. "' v -v *•-• $
É

f>c
Van

:h>%

B

IK
& MakELAAR o G *

Aan- en verkoop
onroerend goed

Hypotheken

Taxaties

Verzekeringen

Verhuur

Beheer en advies

Ons kantoor is geopend.
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot ib.oo uur
en op zaterdag van lo.ootot 14.00 uur.

hoge weg 56a / 2042 gj zandvoort / holiand
TFI 02.3 5V71 ?R44 / FA* n?P. ,T7 1 "7«ïqF.

CMB
CCOUNTANTS

Overveen

Amsterdam
Amstelveen

Alkmaar-

Capelle a/d IJssel

Den Haaa

Telefoon 023 5271444

iw
VAN IDEE TOT UITVOERING J-

:

Professionals in:

Reclamebeletteringen

Lichtreclame (neon)

Ontwerpen (logo's)

Drukwerk

Stickers

Zetwerk - DTP

Full colour uitdfaaiservice

Copy-service

Textiel bedrukking

I Kleine Krocht 2

1 2042 JN Zandvoort

I Telefoon .023 5720212

IFgx : 023 5716460
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eindsignaal gaat, klinkt dat heerlijk in de oren. Vlug bellen naar Aimerc. Yes ., Abcoude

heeft verloren. Waanzinnig!! Met nog 2 wedstrijden te gaan en 4 punten + 10 doelpunten

voorsprong op Abcoude valt er al een kleine last van onze schouders. OKI U denkt vast

:"Mch:rüe,t te vroeg!" Daarom willen we u allemaal uitnodigen voor volgende week op,-

Sportpark HoÜahdsekadie" in Abcoude, want we kunnen alle steun gebruiken.

Groetjes Dames -1 I '; | i
r

| ';
L

5f
. -,.

, .

ps: Er volgen nog een paar ps-jes: *?> I |#| g
",•

. % | ;:j
- ^ ,.,.

*-..,.

psl: " O jee, het is weer zover" -'*--'',..'J [\

'
;'''

;

"Doejerustig'aanMuis?" "*'

" Nee Hel, het gaat om mijn opkruipende onderbroek!"

ps2: Dit was een zeer boeiende conversatie *..- ,,

ps3

:

Miranda heeft dit keer (ongeloveloös) geen blessures opgelopen.

ps4: Angeline heb ik bij-deze pok genoemd! ( goed gespeelt! en als nog

gefeliciteerd)

ps5: .:
:
De rest die r niet in staat zoals Rebecca, Joor en Tanja goed geknokt,;Dames!

ps6: Willemijn bedankt voor het spelen. Lekker he dat middenveld

ps7: Heren II GEFRIJCITEERD? "••-.

Abcoude is.te vinden op sportpark " Hollandsekade" vanaf rijksweg 2 (a'dam -

Utrecht) door het centrum v.h dorp richting BijhTieirneer. • .

Bericht voor alle senioren

Ter afsluiting van het seizoen verzoek ik jullie de datum 11

mei aanstaande vanaf 15.30 uur vast in je agenda vrij te

houden.

Nadere mededelingen volgen nog.

.,. ..

^ Henk van Gameren.
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LAATSTE KANS OM/JULLIE IN TE SCHRIJVEN !!

Dms oiet vergeten !!!!!

fff?
O » © 9

Na velejaren willen wij een goede traditie in ere herstellen:

hef familie hockey toernooi. é'

Vele "oudere" clubleden kunnen zich waarschijnlijk dit gezellige evenement nog heel
goed heiinneren. ;

--

De bedoeling is dat dit toernooi zal plaatsvinden op 15 juni a.s.

We spelen op een half veld met 6-tallen, waardoor het al vrij snel lukt om een
team van vrienden en/offamilie te .vormen.

Jullie worden verzocht zo snel mogelijk , maar uiterlijk voor I mei; je aan te melden
met jullie teams, zodat er een goede poule-indeling gemaakt kan worden.

Bij de opgave graag de namen van de teamleden,alsmede leeftijd en al of niet

hoekeyervaringi'
J

.
- ..

(
. ._

.--<:, .:'-

De teams zijn vrij om voor deze dag" een "speciaal" tenue te creëren

Het inschrijfgeld bedraagt Fl. 20,- per team.

De commissie zal prijzen ter beschikking stellen voor de teams die uitblinken in
c' 4**

sportiviteit, creativi leit en teamgeest.
'

"

: "
- '

-
* ** •.*»¥»• - <*?»,

Voor deze gelegenheid hebben wij een evenementencommissie gevormd die bestaat

uil
:
Margaret Baan, Tineke de Wolff, Frits van Loenen Martinet, Ruud Willigers

en Jan Verhoef. •'••••.'
... - •

Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen met deze personen.

Voor de bardienst hopen wij dat er zich nog wijwilligers zullen melden.

Wij hopen dat wij met de introductie van deze traditie veel clubleden een
dienst zullen bewijzen en verwachten dan ook een grote opkomst van teams.

Zie inschrijfformulier:

Namens de evenementencommissie.

Jan Verhoef

i
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INSCHRIJFFORMULIER
naam van bet team : naam van de aanvoerder: .--.

naam deelnemer m/v leeftijd hockeyervaring lanj?/ kort/ geen

-'•'
'

' '
;

:

- . -. ..•*.-.
•'

~ ;»\httï*A, ;. „.-,.

•• ........»**... ...... .«•.•>....»... "«•»•• -
-

• ..-.

(5

<•••.•«.... ..,.i.

.

',"

'i .-! .; - ,- . i < , :
• .-

..<•- -

.C,:: •
.

•-'

•'- '' "
• .- H'Ktl

'. ••• .-•.

' :...'.'. '

•'"
-

"

.

•'"*'**••*'••••••••

;

• . ••-itr-:-

* * * .••...'.........o*,'

1

i

'
"'

-

***** ...V*V.»i': JI..VV .. ...V.. »....'» ..»j. •* i -' •••: ••
i -:du',

\
Dit formulier kan in de groene bus in het clubhuis gestopt, ofaan bovengenoemde
personen afgegeven worden,



LAATSTE KANS OM JULLIE IN TE SCHRIJVEN !!

Dus niet vergeten !!!!!

• • • •

Na velejaren willen wij een goede traditie üi ere hérstellen:

het familie hockey toernooi.

Vele "oudere" clubleden kunnen zich waarschijnlijk dit gezellige evenoment nog heel

goed herinneren. *£

De bedoeling is dat dit toernooi zal plaatsvinden op 1 5 juni a.s.

We spelen op een half veld met 6-tallen, waardoor het al vrij snel lukt om een

team van vrienden en/of familie te vormen.

Jullie worden verzocht zo snel mogelijk , maar uiterüjk voor 1 mei, jt aan te melden
met jullie teams, zodat er een goede poule-indeling gemaakt kan wordt n.

Bij de opgave graag de namen van de teamleden alsmede leeftijd en al of niet

hcckeyervaring.

De teams zijn vrij om voor deze dag een "speciaal" tenue te creëren.

tiet inschrijfgeld bedraagt Fl, 20,- per team.

De commissie zal prijzen ter beschikking stellen voor de teams die uitblinken in

sportiviteit, creativiteit en teamgeest.

Voor deze gelegenheid hebben wij een evenementencommissie gevormd die bestaat

uit
: Margaret Baan, Tineke de Wolff, Frits van Loënen Martinet, Ruuc Willigers

en Jan Verhoef.

Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen met deze persoren.

Voor de bardienst hopen wij dat er zich nog vrijwilligers zullen melden.

Wij hopen dat wij met de introductie van deze traditie veel clubleden e^n

dienst zullen bewijzen en verwachten dan ook een grote opkomst van t^ams.

Zie inschrijfformulier:

Namens de evenementencommissie,

Jan Verhoef



u-xnm van liet team

:

naam van de aanvoerder:

naam deelnemer m/v keftijd hockeyen aring lang / kort/ geen

............

Dit formulier kan in de groene bus in het clubhuis gestopt, of aan bovengenoemde
personen afgegeven worden.
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Verslag trimbockeytoernooi bij Bennebroek ep. zatei
19*04-97

ZHC was deze dag vertegenwoordigd met twee teams, te weten 1 mixed én 1 dames team.
Onze trainer

,
Reiner, speelde mee met beide teams. Vol goede moed begonnen we aan

onze eerste wedstrijd op gras tegen Bennebroek. Het eerste doelpunt werd gescoord door
Wouter en kort daarna scoorde Louise 3-0! ( een doelpunt gemaakt door een dame telt n 1

dubbel). De tweede wedstrijd op kunslgras tegen HDM verliep identiek (onder de
bezielende leiding van Bertus en versterkt met Herbert) 3-0

!

En toen de 3e wedstrijd, de streek derby tegen Haarlem. Ineens wisten we weer waarom
we hen met hebben uitgenodigd voor ons eigen toernooi op 8 juni a:s:: We verloren met
3-0 maar hebben gelukkig (bijna) ongeschonden 't veld kunnen verlaten.
Na een gezonde hap werden de poules opnieuw ingedeeld en moesten we tegen Wc Jen
aantreden. Uitslag 0-0. Er moest nu vanaf de middenlijn geschoten, gepusht worden in
een leeg doel. Na een aantal missers van beide kanten wonnen we uiteindelijk' Nog één
beslissende wedstrijd, de FINALE, Je raadt nooit tegen wie....Haarlem dus, op kunstgras
Enigszins met lood in de schoenen 't veld op. Bertus sprak ons nog enige bemoedigende
woorden toe en Henk als Coach langs de lijn gaf tactische aanwijzingen. Halverwege de
wedstrijd scoorde H.P. 1 -0. Een laatste zenuwslopende 1 minuten volgden. Hielden we
het dicht achterin? Het eindsignaal. Het mixed - trimhockeytearn ZHC wint zijn eerste
toernooi!

J
'

•• . .

Herbert, H.P., Bertus
,
Henk en niet te vergeten Reiner ontzettend bedankt namens ons

allemaal. Op naar 't volgende toernooi op 25 mei (Hurlcy) en 8 Juni (ZHC).

Het imxed-tiïnihockeyteam.
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TRIMHOCKEY "*•• -"

'
'

!

Zondag Woensdag J Donderdag

Annet van Schie Martha Ijzerman Jan Verhoef
• HansRuuida Ineke y.d. Berg Jan Kreuger

> Gonny van Gameren EvavanHijfte Wolter Heule

Wouter Enldaar Atie Hoornweg ^ Ruud Willigere

,
' Lone Jespersen Jacqueline Demmers Annet van Schie

Riet Tak Ans Schaap Kees van Deursen

Nadia Jodhabier Noortje Persson '•..-.. .Hans Noltee

Leo Miezenbeek Mia Vogclsang Jennifer Plantenga
'*

Siep Lanting Tiny de Vries

Peter Paardekoper 'InezBredt -,_..

.-_.;.. FrithiofMeyer Mirjam Kloppen
'•

• • -IngridSiegerisf' Wanda Vegpjien

Louise Sam Sin •' Birgitv.d. Ven .

"•""
•* * •'

'- "-*"'*.*--(...'..

Roos de Haan \> Ria Gerritsen
'p '

Jeroen de Haan - -
. ;

:-.-.-.
\

Jules v.d. Boel
•••*'.

. .
• .-

Gerard Boxhoorn
'S

•.

Margareth Baan
•

Marion Koolstra •
'. .> •

Training zondag van 10.00-11.00 uur.

Trainer/coach: Reiner Slotemaker, tel. 023-5730666.

Contactpersonen: Annet van Schie, tel. 023-57 19028

Hans Ruurda, tel. 023-5730222

Training woensdag I van 20.00 - 21.00 uur.

Trainer/coach: Reiner Slotemaker, tel. 023-5730666.

Training Donderdag van 21.00 - 22.00 uur.

Trainer/coach: Reiner Slotemaker, tel. 023-5730666.

Contactpersoon: Jan Verhoef, tel. 5714087
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WEDSTIJDSCHEMA ZONDAG 20 april 1 997 : |

H/D WEDSTRIJD TUD _kg/g Scheidsrechter»
|

811 Zandvoort 1 -VW 1

14.30

KG L. Oosthoek

M. Stork'

VctA Alkmaar A - Zandvooiü' *A

12.45

KG

1)1 Abcoude 1 - Zandvoort 1 12.45 KG
1

cma 20 a

30 april: INHAAL -•:.., . . -'

T\\
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WEDSTIJDSCHEMA ZONDAG 4 mei 1997
!

.

i

iï/J> WEDSTRIJB TÏJO lipte Scheidsrechters

H! Xeaiios 1 - Zandvoort 1

14.30

KG

KG

E. Zampctii

J.van Gcnnip.

VetA Zandvoort A - Kraaien A 14.30

12,45

B. BaHediiK

R. Swart

01 Zandvoort 1 - Terriërs 1 KG R. Roodhart

J. Goc/innc

15.00 - eind

Iflllw

'^^m^MÊ^^^^^^^^̂ ^^^^^M^^^^^^JM^^^^Ê-
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Opstellïïigeii Senioren

Heren 1 Veteranen A Dames 1

1 M. Stoopman 1 T. Gatsonides 1 H. Plantenga

2 R. Paap 2 F. Goezinne 2 1VL Scjiilpzand (A)

3 N. Gatsonides 3 J. Krot 3 M. Dekker

4 J. Gatsonides 4 0. van Ekercn 4 C. Koenekoop

5 T. Gatsonides .5 B.v.d. Bergen 5. R. Wülegers

6 E. Persoon 6 D.v.d. Brink ,6 M. Gielen

7 RvanBerkel (A) ; .
7 C. Polman 7 A.v.d.<Haak.

.

8 J. Palnia 8 'R. van-Leeuwen 8 S. Elshout

9 E. Paap 9 H. de Jong :. .,
.

,

9 ; - S;Bruijnv ..

10 R. Roodhart
' : ''ïö J.W. Tuininga 10 A. Arkenhout

11 H. Jansen 11 J. Vis 11 D. van Hemeit

12 B. Wiekmeijer 12 R. Molenaar '
"

.

~'
:

1 3 J. Wiekmeijer 13 G. Sterrenburg coach: F. Goezinne

14 P.Wekx tel: 5293062

15 J. Daniels

Coach: H.v. Gameren Floris : 023-5293062 •-

tel: 5716815 • .

»

TOERNOOI AGENDA JEUGD
26 april IX - toernooi tvlYRA
10 inei C - Bondstoernooi

24 / 25 mei A toernooi: tliuis

juni A toernooi : uit

Ouders van de jeugd wordennog benaderd voor het helpen achter de Bar.

!
'

:



r

haltestraat 58, zandvoort, 023 5715!

uitsluitend volgens afspraak

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel.: 023 5715880

HERMAN HARMS

ia

)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

®S
t'k .

" -

;
' ,: --

' •

Dealer van Zandvoort

en omstreken

B. van Alphenstraat 102 / van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort, tel. 023 5/14565

Versteege's IJzerhandel
anno 1893

Dealer Trimetal veii.

merken zoals o.a. Histor en Flexa

kunnen voor u gemaakt worden met de

verfmengmachine.

Natuurlijk kunt bij ons ook terecht

voor al uw:

* IJzerwaren
* Gereedschappen
* Tuingëreedschap
* Elektrische artikelen

* Verhuur van gereedschap
* Aan- en afvoermateriaal

PakveSdstraat 19

Telefoon: 5712554
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Na twee jaar actief hockey-lid te zijn geweest van de ZHC en daarnaast een jaar als

scheidsrechter en jeugdbestuurslid is een einde gekomen aan deze mooie periode.

Als hockeyer heb ik heel veel plezier gehad waarnaast ik uitbundige toernooien heb

meegemaakt. Dit had ik in mijn voorgaande hockeyjaren bij mijn club "HC Racing" in

Eindhoven nog nooit meegemaakt. Na een korstondige periode in Heren T ben ik naar.

Heren III gegaan. Ook dit bleek van kóftc duur en verhuizde ik haar Heren II. Met dit

team zijn wij opgegroeid tot een 'hecht team. Iedereen kende zijn plaats (ofwerd daarop

gewezen) en het profileerde zich ook als een team (mét dank aan de trainingen).
.

Langzamerhand werd het beter (we moesten nu eenmaal uit het niets een team maken) en

zo hebben wij tezamen deze competitie kunnen afronden met een l

c
plaats. Zoals het

gewoon is inkeren II kon dit ook niet zonder een feest. Hén ding staat voorop, Heren II is

een gezellig, sportief en vastberaden team die m de competitie nog ver zal komen. Ik heb

hierop zeker vele fijne herhinneringen.

Bij de ZHC heb ik als scheidsrechter kunnen optreden. Mijn oude kaart was verlopen (dat

was vroeger nog) waardoor ik opnieuwmijn scheidsreehterskaart moest halen. De vele

wedstrijden die ik daarna gefloten heb, voor zowel de competitie als bij toernooien* heb ik

altijd met plezier gefloten. Het is niet makkelijkom een scheidsrechter te zijn en daarom

wil ik Jeroen Goezinne bedanken voor zijn uitleg en enthousiasme en ik hoop dat nog vele

leden opgeleid zullen worden tot scheidsrechter.

Het laatste jaar ben ik' actief geweest als bestuurslid. Vele wagen, problemen en mooie

momenten zijn in die tijd de revue gepasseerd. Ook hierbij wil ik alle coaches en diegene

die mij ten alle tijde behulpzaam waren nog danken. Tesamen met hen is ook dit jaar goed

verlopen.

Waarom stop ik ermee. Ik heb een baan gekregen in Woerden. Aangezien de reisduur te

groot is hebben Doriene en ik besloten om in die omgeving te gaan wonen. Wij hebben

een huis gevonden in De Meem (bij Utrecht) waarnaar wij medio juli zullen gaan

verhuizen. Omdat de afstand tussen De Meern en Zandvoort te groot is heb ik besloten

om te stoppen met hockeyen bij de ZHC. Ik hoop dat ik in deze buurt ook een club als

ZHC kan vinden. In dat geval zullen wij elkaar nog wel eens ontmoeten op een toernooi.

Mare Teurlings „
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C-Toeroooi:

Afgelopen zaterdag 1 9 april hebben onze C-teams gestreden in het 'ZHC-Tpernooi'. Er

Waren in totaal 1 1 teams ((5 meisjes en 5 jongens). De strijd om één van de

podiumpïaatsen is tot de laatste wedstrijd fanatiek geweest. Helaas is het één van onze

teams dit jaar niet gelukt om .een yan de.trofteën te bemachtigen. Éen extra uitdaging voor

''hef volgende. jaar. , ...-,.. .-..: ..,::•--

Ook hierbij wil. ik alle medewerkers;.scheidsrechters én barleden, ouders bedanken voor

' de goede inzet. Vele waren al vroeg aanwezig om van dit toernooi een geslaagd toernooi

te maken. Tevens wil ik beide,
;
.C~tqams en hun coaches bedanken voor het snel en netjes

opruimen van de velden en- het. clubgebouw:-

<0
Mare Teurlings

E-Toernooi:
, :v ....<>.*- -.••<-- M -- :

"

Afgelopen zaterdag 12 april was het weer zover. Het E-toernooi, Vele hadden zich

ingeschreven en vele zijn ook gekomen. Van bondswege uit waren de testen beschreven,

' 'het tijdsschëma uitgezet en .de planning van de wedstrijden. Één ding is zeker, de kinderen

r hebben 'zich geammuseerd en ze zijn geslaagd voor de testen.

Voor deze dag wil ik alle medewerkers en de coaches/begeleiders alsnog danken. Met

name Herben Fens. Door zijn grote inzet (en doorzettingsvermogen) is deze dag een dag

-' geworden zoals die moest zijn. Ook volgend jaar zal bij de ZI IG weer een E-toernooi

organiseren en ik hoop dat vele weer mee zullen werken om het een overgetelijke dag te

•laïérizijri/

Mare Teurlings .-.,.. ..-.•-.•
'<.-'

C

... •...:

.
'•

•
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Ineke de Graaf Automatiserini

OKI
GROTE I

HEWLETT
PACKAHD

CASTRICUMMERWERF 90 TELEFOON 0251 659100

1901 RT CASTRICUM TELEFAX 0251 653710

DE HELPENDE HAND OM UW AUTOMATISERING OPTIMAAL TE REALISEREN

Wilhelminastraat 56
postbus 146

2000AC haarlem

telefoon 023 531 47 55

Voor:

D-
Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

Hypotheekbemiddeling



Koffiebranderij "De Amstel" b.v.

van ouds "de Baarsjes"

Steun Uw club: Drink vers gebrande koffie!

Indien U als lid van Z.H.C, bij "De Amstel" Uw koffie besteld,

stellen wij 10% van het bedrag beschikbaar voor de clubkast

Zo drinkt U dus niet alleen vers gebrande koffie maar steunt

U ook Uw hockey clubl

Zaak:

Koffiebranderij "De Amstel"

Schipholweg 919

2143 CE Boesingheliedo

tel: 023 - 5551462

OOK BIJ
ONS

WERKT
TEAMWORK
HET BEST.

PARTNERS IN PROJECTEN
Aannemingsbedrijf J.G. Nelis bv.

Waarderweg 45, Postbus 802, 2003 RV Haarlem.

Telefoon 023 - 5 1 8 71 00. Telefax 023 - 531 73 68.

Süvanlentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort

Tel. 023 5715346


